
HỖ TRỢ CHO  
SINH VIÊN  
QUỐC TẾ
TRỢ GIÚP VÀ NÂNG ĐỠ
Có các nhân viên chuyên nghiệp tại Đại học 
Miền tây Sydney để giúp đỡ sinh viên quốc tế.  
Trung tâm Sinh viên (Student Central) là nơi 
đầu tiên bạn nên tiếp xúc để đặt các câu hỏi 
tổng quát và xin sự tư vấn, hoặc bạn có thể 
liên hệ với Dịch vụ Phúc lợi Sinh viên (Student 
Welfare Service) nếu vấn đề phức tạp và có 
tính cách cá nhân hơn. Liên hệ với chúng tôi tại 
welfareservice@westernsydney.edu.au hoặc 
truy cập westernsydney.edu.au/welfareservice.  
Nếu bạn cần được trợ giúp ngoài giờ làm việc,  
hãy gọi Đường dây Trợ giúp Ngoài giờ (After Hours 
Assistance Line) ở số điện thoại 1800 735 807.  
Miền tây Sydney cũng cung cấp các dịch vụ 
miễn phí về vấn đề pháp lý, sự tư vấn, hỗ trợ 
người khuyết tật và nhiều việc khác nữa - hãy tìm 
hiểu thêm tại trang mạng Dịch Vụ và tiện ích 
(Services and facilities webpage) của chúng tôi. 

westernsydney.edu.au/studentsupport

THÔNG TIN VỀ THỊ THỰC
Thay đổi việc ghi danh
Thay đổi việc ghi danh, nghỉ phép hoặc thôi học 
có thể ảnh hưởng tới thị thực, nên điều quan 
trọng là bạn phải tìm lời khuyên trước khi thay 
đổi bất kỳ điều gì. Nhân viên Phúc lợi (Welfare 
Officer) có thể chỉ dẫn về các ảnh hưởng tới thị 
thực và giới thiệu bạn tới các phòng ban liên hệ 
tại Miền tây Sydney hoặc ở bên ngoài.

Gia hạn thị thực
Sinh viên quốc tế được dự kiến là sẽ học xong 
trong khoảng thời gian nêu trên Giấy Xác nhận 
Ghi danh (Confirmation of Enrolment - CoE).  
Nếu bạn cần gia hạn thị thực sinh viên 
để học cho xong thì vui lòng liên hệ với 
studentcentral@westernsydney.edu.au  
để xin một giấy CoE mới.

Thị thực trực tuyến
Dịch vụ Xác minh Quyền lợi Thị thực Trực tuyến 
(Visa Entitlement Verification Online - VEVO) cho 
phép bạn kiểm tra tình trạng và ngày hết hạn Thị 
thực của mình và nộp đơn xin thị thực trực tuyến.

Sắp xếp Việc làm Sau khi Học xong
Thị thực Tạm thời của Sinh viên Tốt nghiệp 
(Temporary Graduate visa) cho phép sinh viên 
tốt nghiệp được làm việc tại Úc tạm thời sau khi 
học xong. Hãy kiểm tra xem bạn có hội đủ điều 
kiện để xin thị thực này không tại trang sắp xếp 
Việc làm Sau khi Học xong (Post Study Work 
arrangements page).

www.border.gov.au/Trav/Stud/Post

welfareservice@westernsydney.edu.au
westernsydney.edu.au/internationalstudentsupport

http://www.globalexperience.com.au
http://westernsydney.edu.au/studentsupport
http://www.homestaynetwork.com.au
http://www.border.gov.au/Trav/Stud/Post
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http://westernsydney.edu.au/internationalstudentsupport


HỖ TRỢ VỀ HỌC TẬP VÀ 
TIẾNG ANH 
Miền tây Sydney cung cấp nhiều sự hỗ trợ về 
Học tập và Tiếng Anh miễn phí để giúp bạn 
đạt được mục tiêu của mình, kể cả trực tuyến 
và trong khuôn viên trường sở. Chúng tôi 
khuyến khích bạn tận dụng các chương trình 
này và đạt được lợi ích tối đa! Hãy tới thư viện 
trường vì đây không phải chỉ là một kho sách. 
Nơi đây cung cấp rất nhiều dịch vụ, tiện ích và 
các buổi hội thảo để giúp bạn trong mọi khía 
cạnh trong việc học tập. 

westernsydney.edu.au/workshops
westernsydney.edu.au/library

TÌM VIỆC LÀM TẠI ÚC
Nghề nghiệp Miền tây Sydney (Western 
Sydney Careers) cung cấp dịch vụ giúp sinh 
viên tìm việc, viết bản lý lịch, các sự kiện và 
các buổi hội thảo về nghề nghiệp, và sự tư 
vấn. Để hưởng lợi từ những cuộc hội thảo 
này và để tìm việc làm, xin vui lòng đăng ký 
tại Trung tâm Nghề nghiệp Miền tây Sydney 
(Western Sydney CareerHub). 

westernsydney.edu.au/careers

Các trang liệt kê công việc phổ biến ở Úc gồm 
có MyCareer, CareerOne và Seek. Đây là dịch 
vụ độc lập, không do Đại học Miền tây Sydney 
cung cấp.

Với thị thực sinh viên, bạn có thể làm việc tới 
bốn mươi giờ mỗi hai tuần, khi đã bắt đầu 
khóa học của mình. Bạn chỉ có thể làm việc 
toàn thời gian trong những ngày nghỉ chính 
thức của khóa học như được liệt kê trong Lịch 
học đại học (University academic calendar). 
Một số sinh viên tiến sĩ (PhD) có quyền làm 
việc không giới hạn, nhưng hãy tìm hiểu các 
quy tắc trước khi bạn nhận việc. 

Để làm việc tại Úc, bạn phải có Số Hồ sơ Thuế 
(Tax File Number -TFN) do Sở Thuế cấp để 
nhận dạng và lưu giữ hồ sơ. Để tìm hiểu thêm 
về làm việc tại Úc trong khi đang học, vui 
lòng truy cập trang Hỗ trợ Sinh viên Quốc tế 
(International Student Support). 

westernsydney.edu.au/
internationalstudentsupport

CÁC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI
Miền tây Sydney cung cấp nhiều hoạt động xã 
hội, bao gồm các chuyến đi tham quan thực 
tế cuối tuần, các sự kiện trong trường, thể 
thao và nhiều câu lạc bộ sinh viên.

MATES là chương trình tư vấn, tạo cơ hội cho 
sinh viên mới tới được liên hệ với các sinh viên 
khác và tìm hiểu về cuộc sống tại Đại học Miền 
tây Sydney bằng cách liên kết sinh viên mới tới 
với các sinh viên nhiều kinh nghiệm hơn.

westernsydney.edu.au/mates

CHỖ Ở 
Trước khi bắt đầu tìm kiếm và quyết định 
về chỗ ở thì hãy đảm chắc là bạn biết rõ các 
quyền và luật pháp về nhà ở và thuê mướn ở 
Úc. Dịch vụ Tư vấn và Hỗ trợ Người thuê nhà 
(Tenants Advice and Advocacy Services) có 
thể giúp bạn tìm hiểu thêm. Dịch Vụ Pháp Lý 
Sinh viên Miền tây Sydney (Western Sydney 
Student Legal Services) cũng có thể trợ giúp 
trong các vấn đề pháp lý về việc thuê chỗ ở.

LỰA CHỌN CHỖ Ở
Nếu bạn muốn sống với một gia đình người 
Úc, hãy tìm hiểu những gì sẵn có tại Mạng lưới 
Ở trọ và Trải nghiệm Toàn cầu. 

www.homestaynetwork.com.au
www.globalexperience.com.au

Nếu bạn muốn sống độc lập, Làng Đại học 
Miền tây Sydney (Western Sydney University 
Village) là nhà cung cấp chỗ ở bên ngoài nằm 
trong khuôn viên các trường sở của Miền tây 
Sydney. Các trang mạng nhà cửa thông dụng 
nơi mà bạn có thể tìm chỗ ở ngoài khuôn 
viên trường sở tại Úc gồm có Domain và 
Realestate. Đại học Miền tây Sydney không 
điều hành các trang mạng này. 

www.mystudentvillage.com/au/
westernsydneyuv

welfareservice@westernsydney.edu.au
westernsydney.edu.au/internationalstudentsupport

http://westernsydney.edu.au/careers
http://www.homestaynetwork.com.au
http://www.globalexperience.com.au
http://www.mystudentvillage.com/au/westernsydneyuv
http://www.mystudentvillage.com/au/westernsydneyuv
mailto:welfareservice%40westernsydney.edu.au?subject=
http://westernsydney.edu.au/internationalstudentsupport



